
VINKKEJÄ LÄHI- JA LUOMURUOAN HANKINTAAN 
– elinkaarianalyysit ja lähiruoan 

sosiaaliset vaikutukset



Kansallisissa linjauksissa ohjataan jul-
kista sektoria hankinnoillaan kestäviin 
valintoihin, vähentämään kasvihuone-
kaasupäästöjä ja muita ympäristöhait-

toja sekä ottamaan huomioon sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus. 

Julkisten ammattikeittiöiden ja hankintayk-
siköiden tarjouspyyntöihin on voitu nykyisenkin 
hankintalain puitteissa sisällyttää yhteiskuntaan 
ja ympäristöön liittyviä tavoitteita, mutta niitä on 
kuitenkin käytetty vielä melko vähän ja tarjoukset 
ratkaistaan edelleen pitkälti hinnan perusteella. 
EU vahvisti uuden hankintadirektiivin keväällä 
2014 ja kansallinen valmistelu lain uudistamiseksi 
myös Suomessa on käynnissä. 

Onnistuneen lähiruoka- ja luomuhankinnan 
taustalla on lähes aina tahtotila ja strateginen 

LCA -menetelmällä on tutkittu pitkään 
elintarviketuotannon ympäristövaiku-
tuksia. Menetelmällä arvioidaan ympäris-
tövaikutuksia, kuten ilmastonmuutosta 

ja rehevöitymistä. Tulokset lasketaan erilaisten 
päästökertoimien avulla materiaali- ja energiavir-
roista.

LCA on usein käytetty tapa tuottaa tuotteen 
elinkaarinen ympäristövaikutusprofiili, siis osoit-
taa ympäristövaikutusten painopiste (vesistö- ja 
ilmastovaikutukset) ja kriittiset parantamiskoh-
teet, kun koko tuotantoketjua tarkastellaan.

päätös hankinnasta, riittävästi ennakoivaa vuo-
ropuhelua ruokapalvelun toimijoiden, yrittäjien, 
hankinta-asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa. 
Lisäksi ruokalistasuunnittelu edesauttaa kestä-
vien elintarvikkeiden eli lähellä tuotetun, luon-
nonmukaisen, kasvispohjaisen ja sesonginmu-
kaisen ruoan hankintaa.

EkoCentrian Kestävät hankinnat –hank-
keessa selvitettiin yhteistyössä MTT:n kanssa, 
kuinka kestävyyden määreitä voitaisiin tulevai-
suudessa sisällyttää hankintakriteereihin.

Kahdeksassa pilotissa selvitettiin mahdolli-
suuksia parantaa ammattikeittiöiden hankinto-
jen kokonaiskestävyyttä korvaamalla volyymi-
tuote lähituotteella. Pilotit sijaitsivat eri puolella 
Suomea, ja ne edustivat erilaisia ruokapalvelu- ja 
hankintayksiköitä. 

ELINKAARIARVIOINTI JA LÄHIRUOAN 
SOSIAALISET VAIKUTUKSET - MISTÄ ON KYSE?

LCA-MENETELMÄ 



ILMASTOVAIKUTUS: REHEVÖITYMINEN: 
Globaali ympäristöhaitta. Orgaanisten maiden 
viljelyn yhteydessä maan orgaaninen aines ha-
joaa ja tuottaa hiilidioksidia, joka on kasvihuone-
kaasu. Toinen tärkeä kasvihuonekaasu on dityp-
pioksidi, joka on peräisin maahan jäävistä typpi-
yhdisteistä. Niitä jää maahan liikaa, jos kasvus-
ton tuottama sato ei yllä lannoitukseen nähden 
odotetulle tasolle. Kotieläintuotannossa keskeisiä 
ovat märehtijöiden metaanipäästöt. Lisäksi kaikki 
fossiilista energiaa käyttävät kuljetukset ja jalos-
tusprosessit ovat ilmastovaikutusten aiheuttajia.

Rehevöitymisellä tarkoitetaan vesistöalueen biolo-
gisen tuotannon lisääntymistä, mikä johtuu liial-
lisesta ravinteiden saannista, joko viljellyiltä pel-
loilta tai muusta yhteiskunnan toiminnasta. Rehe-
vöitymisellä on merkittävä vaikutus paikallisesti, 
mutta laajimmillaan myös koko Itämeren valu-
ma-alueelle. Vaikutus riippuu vesialueen läheisyy-
destä, siitä, kuinka herkkiä vesialueita alueella on, 
ja siitä, miten suurta maankäyttöalaa tarkasteltava 
viljely valuma-alueellaan edustaa. Myös vesistö-
päästöt lisääntyvät mikäli viljelyn satotaso ei ulotu 
lannoitusta edellyttävälle tasolle, ja ylimääräisiä 
ravinteita jää huuhtoutumaan.  



Lähiruoan sosiaalisista vaikutuksista 

Ympäristövaikutusten lisäksi elin-
tarvikehankinnoilla on myös so-
siaalisia vaikutuksia. Kestävät 
hankinnat -hankkeessa pohdit-

tiin, mitkä sosiaaliset tekijät puoltavat lähi- ja 

luomuruoan hankintaa ja käyttöä omassa toi-
mintaympäristössä ja kuinka näitä näkökoh-
tia voidaan ottaa huomioon kilpailutuksessa 
ja käyttää myös hankintakriteereinä.

TyöllisYYs ja työolot

aluetalous

tuotteet

ELINTARVIKKEIDEN HANKINNAN 
SOSIAALISIA VAIKUTUKSIA

ESIMERKKEJÄ HANKINTAKRITEERIEN 
KOHDISTAMISESTA

nuorten,  maahanmuuttajien, vajaakuntoisten ja 
muiden vaikeasti työllistyvien työllistyminen 
ulkomaisten kausityöntekijöiden työolot 
oppisopimus- ja työssäoppimispaikat
työntekijöille tarjottu koulutus

• 

• 
• 
• 

• tuotannon jatkuvuus
• yritysyhteistyö tarjontaketjussa
• ruokapalvelun ja matkailuyritysten yhteistyö
• sosiaalinen yrittäjyys

• tarkasti yksilöidyt laatuvaatimukset
• tuottajatapaamiset
• uudet tuotteet
• tuotteen alkuperä
• alkuperäislajikkeet/–rodut tuotteen raaka-aineena
• luomu

teemaviikot
uudet tuoteideat paikallisen ruokakulttuurin 
vahvistamiseksi
tuottajan mahdollisuus yhteistyöhön koulujen, 
päivä- ja vanhainkotien kanssa

• 
• 

• 

• kommunikointi asiakkaiden suuntaan
• asiakastyytyväisyys
• asiakaspalaute

yhteisö

asiakkaat

Minkälaisia sosiaalisia vaikutuksia lä-
hiruoalla ylipäänsä on omalla alueella 
ja minkälaisia tavoitteita lähiruoan 
käytön lisääminen palvelee.

1. 2.
Tavoitteiden pohjalta haetaan sel-
laisia perusteluja, joita voidaan 
käyttää hankintakriteereinä.

Sosiaalisten vaikutusten tarkastelussa on kaksi puolta:



KESTÄVÄ KEHITYS: politiikkaa ja käytännön toi-
mia, joiden avulla pyritään  kohti kestävyyttä.

KESTÄVYYS: ihmisen ja ympäristön hyvinvointi 
siten, että kansalaisten tasavertaiset mahdolli-
suudet kohtuulliseen elämään sekä yhteiskun-
nalliseen osallistumiseen on turvattu ekosys-
teemien kantokyvyn puitteissa. 

SOSIAALINEN KESTÄVYYS: sellainen yhteiskun-
nallinen vakaus, jossa väestön fyysiset ja hen-
kiset perustarpeet sekä osallisuus päätöksente-
koon on turvattu.  

SOSIAALINEN PÄÄOMA: ihmisten tai ryhmien 
väliset suhteet, jaettu tietotaito, verkostot ja 
niissä syntyvä luottamus ja vastavuoroisuus.

INHIMILLINEN PÄÄOMA: yksilön tiedot, taidot, 
pätevyydet, kokemus, asenne, motivaatio. 

SOSIAALINEN INVESTOINTI: panostus hyvin-
voinnin edistämiseen.

INVESTOINNIN YHTEISKUNNALLINEN TUOTTO: 
inhimillisen, sosiaalisen ja taloudellisen pää-
oman kasvu.

Käsitteitä



Tulokset piloteittain - yhdistettynä LCA ja sosiaaliset vaikutukset

Saimaan Tukipalvelut 
Oy Ruokapalvelut, 
Lappeenranta

ruisleipä, ohrarieska vs. 
volyymituote -leipä 

Lähituotteena tuotetun ruisleivän ilmasto- ja rehevöittävä vaikutus on 
pienempi, ja ohraleivän samaa suuruusluokkaa kuin volyymituotteen. 
Leivän osalta volyymin lisäys ei tuo resurssisäästöä. Ohrarieskan koh-
dalla maitotuotteiden osuus sekä ilmasto- että rehevöittävissä vaiku-
tuksissa keskeistä.

Yrittäjien keskinäinen keskusteluyhteys ja yhteistyö parantavat tuotteiden 
saatavuutta. Ruokaperinteen ja –kulttuurin säilyttämistä pidetään tärkeänä 
ja käyttämällä oman alueen tuotteita vahvistetaan alueellisten yritysten toi-
mintamahdollisuuksia.

Svenska Österbottens 
Förbund för Utbild-
ning och Kultur, Yrke-
sakademin i Vasa

lähiluomuvilja vs. 
keskimääräinen 
suomalainen luomuvilja

Tutkitun luomukauran satotaso on suurempi kuin luomukauralla Suo-
messa keskimäärin, resurssitehokkuus on keskimääräistä parempi ja 
siten ilmastovaikutus ja rehevöittävä vaikutus keskimääräistä pienem-
mät. Lähiruokahankinnoissa kannattaa suosia alueella onnistuvia tuo-
tantomuotoja.

Alueen väestö suhtautuu luomuun hyvin myönteisesti, mikä edesauttaa koko 
luomuruokaketjun kehittymistä ja vahvistaa alueen hyvinvointia. Viljelijäyh-
teistyön avulla voidaan turvata  maatiaislajikkeiden säilyminen sekä riittävä 
määrä raaka-ainetta paikallisten leipomoiden tarpeisiin.

Pohjois-Karjalan 
sairaanhoito- ja 
sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymä

ohrapiirakka kuoretto-
masta Jorma-ohrasta vs. 
riisipiirakka

Ohrapiirakan ilmastovaikutus on pienempi, rehevöittävä vaikutus 
hieman suurempi kuin riisipiirakalla. Kuoretonta siementä tuottavan 
alkuperäislajikkeen lannoitus on optimoitava paremman kokonaistu-
loksen saavuttamiseksi. Ilmastovaikutus korostuu orgaanisilla mailla 
tapahtuvan viljelyn takia. Monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi 
perustelu lähiruokahankinnoille.

Kuoreton Jorma-ohra on alkuperäislajike, jonka terveyshyödyt on tutkimuk-
sin osoitettu. Pitämällä Jorma-ohra tuotannossa turvataan sen olemassaolo 
ja samalla ylläpidetään viljelykasvien perinnöllistä monimuotoisuutta. Lisää-
mällä Jorma-ohran kysyntää  turvataan tuottajien toimeentuloa. Jorma-oh-
ran lisääntyvä käyttö edellyttää viljelijöiden keskinäistä yhteistyötä. Henki-
lökunnan osaamista ja hyvinvointia voidaan kehittää kasvisruokakoulutuk-
sen avulla.

Rautalammin kunnan 
ruokapalvelut

mansikkapirtelö vs.          
banaanipirtelö

Mansikkapirtelön ilmastovaikutus on pienempi kuin banaanipirtelöllä 
ja keskimääräisellä suomalaisella mansikalla. Kyseessä on alhaiset ym-
päristövaikutukset omaava tuoretuote, jonka lähihankinnoissa vähen-
tynyt säilytys-, pakkaamis- ja kuljetustarve tuottavat huomattavan ym-
päristöedun. Pirtelötuotteen ympäristövaikutuksien määräytymisessä 
maitotuotteiden osuus on keskeinen.

Asiakastyytyväisyys nähdään tärkeänä, joten koululaisten toiveet haluttiin 
ottaa  huomioon. Työllisyys- ja työoloihin liittyviä näkökohtia korostettiin, 
sillä mansikanviljely on alueella tärkeä toimeentulon lähde ja etenkin seson-
kiaikaan merkittävä työllistäjä. Pienellä maaseutupaikkakunnalla ruokapal-
veluiden tarvitsemat määrät eivät ole kovin suuria, joten lähiruokaa voidaan 
käyttää runsaasti.  Näin myös sosiaaliset vaikutukset ovat olleet ja ovat edel-
leenkin merkittäviä.

Espoo Catering          
Liikelaitos

mansikkasose vs.              
säilykepersikkapalat

Mansikkasoseen ilmastovaikutus on pienempi kuin säilykepersikalla ja 
rehevöittävä vaikutus ja ilmastovaikutus pienempi kuin suomalaisen 
mansikkatuotteen keskimäärin.

Asiakastyytyväisyys on keskeinen toimintaperiaate. Asiakaspalautteen pe-
rusteella toivottiin suomalaisia tuotteita, tuoreita marjoja, sesonginmukaisia 
salaatteja ja raasteita, perinneruokia sekä kuoriperunoita, mutta myös asia-
kas- ja tuottajakohtaamisia.  Ruokakasvatusta halutaan kehittää yhteistyössä 
koulujen ja päiväkotien kanssa. Tärkeänä pidetään myös henkilökunnan työ-
motivaation, osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämistä.

ISS Ruokailupalvelut, 
Kruunupyyn kunta-
ruokailu

kuoripäällinen peruna 
vs. kuorimossa kuorittu 
peruna

Kuoripäällisen perunan ilmastovaikutus ja rehevöittävä vaikutus on 
pienempi kuin saman suuralueen perunoiden keskimäärin –kuorimo-
hävikin merkitys resurssitehokkuudessa tuottaa etua. Vihannesten ja 
juuresten osalta kuoriminen on yksi resurssitehokkuuden heikentäjä. 

Asiakastyytyväisyyttä pidettiin tärkeänä.  Perunanviljelyalueella on kehitetty 
alueen väestön ja tuottajien keskinäistä vuorovaikutusta perunapäivällä pai-
kallisessa koulussa, mikä palvelee myös ruokakasvatuksen tavoitteita.

Naantalin kaupungin 
ruokapalvelu

ahvenpihvi vs.                    
kirjolohifilee ja kalapuikot

Ahvenpihvin ilmastovaikutus pienempi kuin verrokkituotteiden, koska 
kalastus tapahtuu lähellä rantaa. Kalastuksen avulla tapahtuva ravin-
teiden poisto Itämerestä on rehevöitymisen estämistoimenpide.

Kalalla on keskeinen asema paikallisessa ruokakulttuurissa ja kalastuksella 
on vaikutusta alueen työllisyyteen. Sen vuoksi kalastuselinkeinon jatkuvuus  
halutaan turvata. Se mahdollistaa myös suoran vuorovaikutuksen väestön ja 
tuottajan välillä, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Meri-Lapin 
kuntapalvelut

kylmäsavu-pororouhe vs. 
naudan paisti

Poronlihan rehevöittävä vaikutus ja ilmastovaikutus ovat naudanliha-
tuotteeseen verrattuna hieman pienemmät. Luonnossa laiduntavan 
poron ympäristövaikutukset kertyvät poron lisäruokinnan liityvien pro-
sessien kautta. Märehtijänä poro tuottaa ruoansulatuksessaan metaa-
nia kuten muutkin märehtijät.

Alueen lähituotteiden käyttöä päätettiin lisätä kuntatason strategisella  pää-
töksellä. Alueellisella yhteistyöllä löydettiin uusi keskusteluyhteys tuottajien 
ja ammattikeittiöiden välillä. Alueelta löytyi myös uusia tuotteita ja ruokapal-
veluissa järjestettiin teemapäiviä. Toimet vahvistavat myös alueen tuotannon 
jatkuvuutta.

PILOTTI PILOTOITAVA TUOTE LCA-TULOKSIA Potentiaalinen ilmastovaikutus ja  rehe-
vöityminen: Tuotekohtainen tarkastelu, 
laskelmat suhteessa kiloon lopputuotetta.
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SOSIAALISIA NÄKÖKOHTIA



Uusiutuva hankintalaki mahdollistaa 
ja kannustaa hyödyntämään enem-
män ympäristö- ja sosiaalisia nä-
kökulmia elintarvikkeiden hankin-

noissa. Näiden näkökulmien parempi hyödyn-
täminen voisi osaltaan lisätä lähiruoan käyttöä 
ammattikeittiöissä.

Elinkaariarvioinnin osalta havaittiin, että 
useimmissa tapauksissa lähiruoka oli verrokki-
tuotteisiin nähden ympäristön kannalta edulli-
sempaa. Tämä johtui kuitenkin verrokkituottei-
den ja tutkittavien tuotteiden valinnasta: tut-
kimukseen saattoi valikoitua viljelyn suhteen 
optimoituja tiloja eivätkä tulokset ole mitenkään 
yleistettävissä. Viljelyn optimoinnissa kasvihuo-
nekaasupäästöjen suhteen nousi esiin orgaani-
sen maan osuus viljelypinta-alassa ja se, min-
kälaisessa viljelyssä orgaaninen maa on. Lisäksi 

etenkin rehevöittäviin päästöihin vaikutti suu-
resti sadon onnistuminen, eli se, oliko lannoituk-
sella onnistuttu saavuttamaan lannoitustason 
edellyttämä satotaso.

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että elinkaa-
riarvioinnin tekemisellä pystytään hyvinkin ver-
taamaan hankinnan kohteena olevia tuotteita 
niiden ympäristöystävällisyyteen nähden ja te-
kemään se luotettavasti vaikkakin menetelmän 
sisäänajovaiheessa paljon työtä vaativalla tavalla. 
Tuoteketjukohtaisen ympäristölaadun määrälliset 
vaatimukset ovat tulevaisuutta ja nyt on todella 
korkea aika rakentaa niitä myös lähiruokaketjuun. 
Menetelmien tutuksi tekeminen ja jalkauttami-
nen käytännön työkaluksi hankintoihin vaativat-
kin vielä paljon tiedottamista, koulutusta ja enna-
koivaa vuoropuhelua toimijoiden kesken. 

Johtopäätökset LCA:n ja 
sosiaalisten vaikutusten osalta

Lue lisää Lähis-oppaasta. Oppaasta 
saat neuvoja yksityiskohtaisesti vaihe 
vaiheelta onnistuneen hankintaprosessin 
toteutukseen. Lisäksi oppaassa on useita 
käytännön esimerkkejä hankintatavoista 
ja kriteereistä eri elintarvikeryhmille. 



Ympäristövaikutusarvio 
kiinnitetään tuotteen 
vertailtavaksi laatukritee-
riksi ja sen arvo varmenne-
taan tuotantosopimuskau-
deksi ja viimeistään tässä 
vaiheessa esitetään 
tuotekuvauksessa.

Tuote- ja tuotantoketju-
kohtaiset sertifioidut 

ympäristövaikutukset 
liitetty sopimuksiin

Tuotekohtainen resurssitehok-
kuustarkastelu herää ja linkittyy 
suunnitelluksi (älykkääksi) osaksi 
ketjukohtaista tuotekehitystä.

Tuottajan omien 
tuotteiden 

ympäristövaikutukset 
määritetty

Ymmärrys tuotantomenetelmien 
ympäristövaikutuksista herää, ja 
ympäristövaikutustarkastelu tehdään 
paikallisena yhteistyönä paikalliseksi 
referenssiksi.

Alueen tuotteiden
 yleiset

ympäristövaikutukset 
määritetty

Ympäristöasiat ovat heränneet 
tietoisuuden tasolla

Maaseudun 
ympäristöohjelman 
mukainen ajattelu

Ympäristönäkökulmien 
huomioiminen hankinnoissa

 Porraskuvassa on kuvattu, kuinka 
ympäristönäkökulmien huomioimi-
nen hankinnoissa voisi edetä. Kestä-
vät Hankinnat -hankkeen piloteissa 
saavutettiin vaiheet 2-3. Tavoitearvo 
olisi neljäs porras, jossa ympäristö- 
kriteerien huomioiminen olisi oleel-
linen osa hankintaprosessia.

Lue lisää Lähis-oppaasta. Oppaasta 
saat neuvoja yksityiskohtaisesti vaihe 
vaiheelta onnistuneen hankintaprosessin 
toteutukseen. Lisäksi oppaassa on useita 
käytännön esimerkkejä hankintatavoista 
ja kriteereistä eri elintarvikeryhmille. 



Sosiaalisista vaikutuksista

Lähiruoan käytön esteinä mainitaan hin-
nan lisäksi usein riittämättömät volyy-
mit ja niukka tuotevalikoima, puuttuva 
pienimuotoinen jatkojalostus sekä huo-

nosti toimivat jakelukanavat.  Lähiruoan käytön 
lisäämistä puoltaa nimenomaan se, että näiden 
esteiden purkamisella on monia myönteisiä vai-
kutuksia yhteisössä. Vaikutukset ilmenevät yrittä-
jyydessä, yhteistyössä, työllisyydessä ja aluetalou-
dessa sekä väestön äänen tarpeiden kuulemisena 
ja huomioonottamisena. 

Kunnan ruokahankinnoilla voidaan paran-
taa paikallisten pk-yritysten toimintaedellytyksiä. 
Tämä edellyttää yritysten ja ruokapalvelutoimijoi-
den keskinäisen yhteistyön tiivistämistä sopivien 
tuotteiden löytämiseksi ja kehittämiseksi julkisen 
aterian tarpeita varten. Myös alueen yrittäjien 
keskinäistä yhteistyötä tarvitaan, jotta paikalliset 
yrittäjät pystyvät toimittamaan riittävän määrän 
tuotteita ja turvaaman niiden saatavuuden.

Paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden esikä-
sittely ja pienimuotoinen jalostus tarjoavat mah-
dollisuuksia uusille yrittäjille. Ruoan tarjontaketju 
lyhenee, kun alueella on yrittäjä, joka huolehtii 
raaka-aineen keräilystä, jatkojalostuksesta, tilapäi-
sestä varastoinnista ja sen toimittamisesta am-
mattikeittiöihin. Tämäntyyppinen toiminta sopii 
paitsi yksityiselle yrittäjälle, myös kunnan omis-
taman yhtiön tai sosiaalisen yrityksen toimenku-
vaan. 

Kuntien hankinnoissa tulisi tiivistää yhteis-
työtä kilpailuttavien hallintokuntien kanssa, jotta 
näitä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää ja ot-
taa huomioon kilpailutuksessa. Tarvittava näyttö 
kustannustehokkuudesta saadaan, kun verrataan 
tukityöllistämisen kustannuksia ja siitä koituvia 
verotuloja työttömyydestä aiheutuviin kustan-
nuksiin.

Kestävät hankinnat – hankkeen kokemus-
ten perusteella lähiruoan yhteiskunnallisia vai-
kutuksia voisi hankintaprosesseissa hyödyntää 
enemmän. Yhdenmukaista kriteeristöä hankin-
tojen kilpailutukseen ei kuitenkaan voi mää-
ritellä, vaan painotukset vaihtelevat kunnan 
koosta, elinkeinorakenteesta ja paikallisesta ruo-
katarjonnasta riippuen. Kilpailutuskriteerit tulee 
räätälöidä tapauskohtaisesti tuotteen ja alueen 
mukaan. Näkökul mia voisi konkretisoida elintar-
vikkeiden kilpai lutuksessa seuraavanlaisiksi laa-
tuvaatimuksiksi tai kriteereiksi, joita hankintayk-
sikkö voi edelyttää:

TYÖLLISYYS JA TYÖOLOT
vaikeasti työllistyvien/nuorten 
työllistäminen
oppisopimus- ja työssäoppimispaikat
työntekijöille tarjottu koulutus

• 

• 
• 

aluetalous
paikallisten yrittäjien 
toimintaedellytysten turvaaminen

•

yhteistyö
tuottajatapaamiset
yritysyhteistyö tarjontaketjussa
sosiaalinen yrittäjyys

tuotteiden laatu ja jäljitettävyys
tuottajan nimi ilmoitettu
luomu

asiakastyytyväisyys
asiakaspalautteet ja -kyselyt

paikallisen ruokakulttuurin 
säilyttäminen
tuotteet paikallisen ruokakulttuurin
vahvistamiseksi
teemaviikot



ELINKAARIARVOINTI – mistä on kyse?
 Tekijät

EkoCentria
www.ekocentria.fi
opas on ladattavissa: EkoCentria >> aineistot >> oppaat

 MTT:n asiantuntijat
Sirpa Kurppa, professori
Helmi Risku-Norja, erikoistutkija
Frans Silvenius, tutkija
www.mtt.fi

 taitto
Kaisa Kokko, Mainostoimisto Crealab

 kuvat
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Jos lautasille halutaan myös 
tulevaisuudessa lähiruokaa, 
sitä on hankittava tänään!

Lue lisää Lähis-oppaasta. Oppaasta 
saat neuvoja yksityiskohtaisesti vaihe 
vaiheelta onnistuneen hankintaprosessin 
toteutukseen. Lisäksi oppaassa on useita 
käytännön esimerkkejä hankintatavoista 
ja kriteereistä eri elintarvikeryhmille. 

www.lahisopas.fi
www.narmatsguiden.fi

VINKKEJÄ LÄHI- JA LUOMURUOAN HANKINTAAN 
– elinkaarianalyysit ja lähiruoan 
sosiaaliset vaikutukset


